
 

 

 

                Protokoll Ungdomsfullmäktige 4 mars 2020 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Måns Nelson 

 

2. Närvarorapportering          

Sekreteraren Alexandra Piper tog närvarorapportering.  

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Sekreteraren Alexandra Piper läste upp föregående mötesprotokoll. 

 

4. Stafettpinnen för de Glokala Målen lämnas till P-dyk 

Ordförande Måns Nelson välkomnade upp Patrick Juhlin som jobbar 

inom organisationen/företaget P-dyk och som berättade vad de gör i sin 

verksamhet. 

P-dyk ingår i ett projekt, Rescue Ocean. I Rescue Ocean så tar de upp 

spökgarn från Östersjön och räddar fiskar som kan ha fastnat i dessa 

spökgarn. De startade organisationen eftersom yrkesdykare hade sett 

dessa spökgarn med döda fiskar och bestämde att de ville göra något åt 

saken. Det finns ca 100 000 vrak i Östersjön berättade Patrick Juhlin där 

de flesta hjälper fiskar och korall att få fäste. Ordföranden tackade för allt 

som Patrick och hans organisation gör och ger stafettpinnen till Patrick 

och P-dyk.  

 

5. Information från skolornas elevråd 

Vice ordförande Elias Svensson presenterade upp alla skolor som tog 

upp vad de har diskuterat i sina elevråd. 

 

Löderup 

Löderup skola pratade om matrådet av den anledningen att de hade fått 

en ny kock. De diskuterade också fotbollsreglerna på deras skola då de 

ville att lärare skulle stå vid fotbollsplanen. De har också pratat om utflykt 

till Stenshuvud som de fått pengar från UF. 

 

Köpingebro 

Köpingebro skola har pratat om tips till rörelsepauser (speciellt vid långa 

lektioner). De har också diskuterat om att duscharna inte fungerade i  



 

 

 

killarnas omklädningsrum men att det fixats efter sportlovet. De har 

också pratat om en hälsodag som förslag till ansökan till UF.  

 

Bleke 

Blekeskolan hade en önskevecka där de önskade vilken mat de ville få 

på skolan. Blekeskolans 6:or och förskoleklassen ska i november flytta 

till Källan. Detta ska de göra för att upptäcka om de vill ändra eller 

förbättra något innan alla andra klasser flyttar in. 

 

Västerport 

Västerportskolan hade en hälsodag där olika organisationer berättade 

vad de gör (golfklubb, segelklubb med flera). Barnen på skolan tyckte att 

denna hälsodag gick väldigt bra. Västerport har också fått ett nytt rum för 

raster och aktiviteter och har diskuterat vad de vill att skolan ska göra 

med detta rum. 

 

Norreport 

Norreportskolan hade en föreläsning som hette svartingen och nazisten 

som de fick pengar av från UF och ungdomspotten. De ska också delta i 

en matsvinnstävling för skolan och ska göra denna hemlig så att man 

kan jämföra med veckan matsvinnstävlingen är. De gör denna tävling för 

att i förlängningen minska matsvinnet på skolan.  

 

Backa 

Backaskolan har ett trivselarbete där de jobbar för att fler folk ska trivas i 

skolan. De har också gjort så att alla årskurser torkar bord för att få 

matsalen att se trevligare ut. Backaskolan önskade också att de kan  

skaffa skoställ och mer idrott. De blev informerade om att Backaskolan 

redan ligger över den rörelse som rekommenderas under skoltid. 

 

Sövestad 

Sövestads skola jobbar med trygghet och språket i skolan. De har också 

planerat att minska matsvinnet och göra en gemensam skräpplockardag. 

 

 

 



 

 

 

Edvinshus 

Edvinshus har jobbat med att de vill att alla i elevrådet och på skolan ska 

känna sig delaktiga. De har också diskuterat King Out regler och vill 

jobbat fram nya och bättre regler än förut. 

 

Svarte 

Svarteskolan har anmält sig till Håll Sverige rent och har planerat en 

matvecka. De har också diskuterat rastpedagoger och vill att det alltid 

ska finnas rastaktiviteter under rasterna. 

 

Kunskapsskolan 

Kunskapsskolan har pratat mycket om hur de ska förbättra deras 

idrottshalls omklädningsrum. De har också diskuterat om skolmaten och 

hur den kan förbättras. Kunskapsskolans elevråd har också tagit upp lite 

om förberedelserna för budgetmötet och diskuterat vad de ska söka 

pengar för. 

 

Villa MY 

På Villa MY:s skola har alla elever svarat på en enkät om 

trygghet/skolmat med mera, detta för att skolan ska veta vad de ska 

förbättra. De har också Yoga fyra dagar i veckan för att kunna fokusera 

mer under skoldagen.  

 

Ystad Gymnasium 

Ystad Gymnasium har diskuterat om att vissa skolcaféer ska stängas 

och samlar in underskrifter från skolan för att förhindra detta. De arbetar 

också aktivt med Grön Flagg och har diskuterat tobak under skoltid 

(lärare snusar under skoltid). 

 

Ystads Praktiska  

Ystad Praktiska vill förbättra skolans miljö eftersom de flesta rummen i 

byggnaden är för kalla eller varma. De tycker det är viktigt med lugn och 

ro i klassrummen och vill både förbättra arbetsron och språket i skolan. I 

El och byggsalen behövs vaskarna tas bort. HV vaskarna ska fixas. 

Skolans el i biblioteket fungerarar inte helt rätt så de vill fixa det. 

 



 

 

 

Fria läroverket 

Fria läroverket har arbetat med schemaändringar och det nya gymmet 

Wellness (alla elever fått gymkort). De har också diskuterat ansökan om 

pengar från UF. 

 

6. Workshop FN:s Barnkonvention 

Ordförande Måns Nelson bjöd upp Carolina Palm som pratade om FN:s 

Barnkonvention som blivit lag i Sverige. Ett inledande Quiz gjordes för 

att testa ledamöternas kunskaper. En workshop avhölls om 

Barnkonventionen där de 54 artiklarna diskuterades i mindre grupper. En 

övning kallad diamanten genomfördes där ledamöterna tillsammans 

skulle få fram gruppens viktigaste artiklar. 

 

7. Nämndsgrupperna 

Vice Ordförande Elias Svensson bjöd upp de olika nämndsgrupperna 

som pratade om vad de har gjort under deras tidigare möten. 

 

BUN 

BUN har diskuterat nedskärningar på budgeten och därför nedskärning 

på aktiviteter. De har också pratat om mobilförbud på skolorna och lät 

ungdomsfullmäktige göra en enkät om eller hur mobilen stör eleverna i 

skolan.   

 

Social Omsorg 

Social Omsorg har pratat om tobak, narkotika och alkohol. Hur dessa 

faktorer påverkar vårt samhälle och individen. De lärde sig att de flesta 

missbruk börjar med att vänner gör det och oftast med narkotika. Den 

första drogen är oftast cannabis, en del nöjer sig med den medan andra 

går vidare till andra droger där beroendet bara ökar och ökar. 

 

Ledning och utveckling 

Ledning och utvecklingsnämnden hade besök av Andrea Nowag 

(kommunekolog) som berättade om olika växtarter och vad de gjorde 

mot naturen/ekonomin. De diskuterade också hur ÖP- torget skulle bli 

bättre och kom fram till bland annat att ÖP- torget just nu känns otryggt, 

skräpigt, mörkt och tråkigt. 



 

 

 

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsnämnden har pratat om Ystads målsättning. De 

diskuterade hur hållbart man egentligen kan göra målsättningarna. De 

pratade om en avfallshanteringsplan som är på gång med 14 andra 

kommuner. De pratade dessutom om hälsan på den nya skolan källan.  

 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden har pratat om Åvallafestivalen som (troligtvis) blir av för 

tredje gången i rad. Åvallafestivalen är en festival som är till för barn och 

ungdomar. De informerade om att man kunde hjälpa till att komma på 

aktiviteter, möte om detta på Ungdomens Hus. De diskuterade om vem 

de ska bjuda in till Åvallafestivalen. Det pratades också under mötet om 

kulturgarantin och vad man ska boka och omboka till de olika klasserna. 

Ledamöterna i kulturnämnden fick en visning av biblioteket och lite 

frågor hur de ville förbättra det. En till sak de diskuterade under mötet 

var hur man skulle få fler att delta i “sommarboken”. 

 

8. Ungdomsfullmäktige sommaren 2020 

Ordförande Måns Nelson berättade lite om sommarungdomsfullmäktige 

och undrade om det fanns några intresserade till att kunna vara 

tillgängliga under sommaren.  

 

Intresserade: Kunskapsskolans Otto Hultman Alwén, Njaal Öygarden, 

samt Sofie Persson. 

 

9. Fairtrade City  

Ordförande Måns Nelson förklarade att ungdomsfullmäktige fått i uppgift 

att tycka till om Fairtrade City som Kommunstyrelsen vill lämna som 

samarbetspartner. Kanslichef Cornelia Englén berättade lite om vad  

rättvis handel och Fairtrade innebär. Ledamöterna fick sitta två och två 

och diskutera Fairtrade samt Kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Ungdomsfullmäktiges presidium kommer att sammanställa svaren och 

samtidigt författa ett svar till Kommunstyrelsen inom kort. 

 

 

 



 

 

 

10 Ansökan om pengar från Ungdomsfullmäktige 

Ordförande Måns Nelson påminner UF om ansökan om pengar till UF. 

Och berättar lite kort om riktlinjerna för att ansökan ska bli bra. 

 

11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

12 Mötets avslutning 

Mötet avslutades av ordförande Måns Nelson 

 

 

Vid pennan, sekreteraren i Ungdomsfullmäktige 

 

Alexandra Piper. 


